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وعلى  الأمني،  ر�سوله  على  الم  وال�سَّ الة  وال�سَّ العاملني،  ربِّ  هلل  احلمد 

ا بعد: اآله و�سحبه، اأمَّ
ار يف اأ�شياء كثريٍة، حتَّى »َلْو َدَخُلوا ُجْحَر  فاإنَّ امل�شلمني ابُتلوا بتتبُّع الكفَّ
ا  « ـ زعموا ـ، واإنَّ ا ابتلوا به االحتفال بـ»عيد احلبِّ « لدخلوه، واإنَّ ممَّ بٍّ �شَ
هو عيد الف�شق واملجون، وقد اأحببت اأن اأذكر �شيًئا عنه حتى يكون هذا 

املحتفل على دراية منه، ع�شاه يفيق وميتنع، واهلل املوفق والهادي.
:» ? اأ�سل »عيد احلبِّ

ي�س  لقدِّ ا م  يو « و  ، » ق ا لُع�سَّ ا عيد  « و  ، » حلّبِ ا عيد  « له  ل  يقا
الرابع  يف  ا�س  النَّ من  كثري  فيه  يحتفل  ؛   »Valentine' s Day=فالنتني
عن  البع�س  لبع�شهم  هم  حبِّ عن  املِحبُّون  فيه  يعبِّ  فباير،  من  ع�شر 

طريق اإر�شال البطاقات، اأو اإهداء الورود احلمراء، واحللويات.
ي�ًشا يف  ق�شِّ كان   ،)Valentin=فالنتني ي�س  بـ)الِقدِّ مرتبط  العيد  واأ�شل 
مدينة )روما(، وقتل بها )عام 350م(، ودفن بكني�شة يف )روما(. وقيل: 

اإنَّهما اثنان.
.) ون به عن )احلبِّ االإلهيِّ ومان الوثنيِّني؛ يعبِّ وهذا العيد من اأعياد الرُّ

ولهم حكاياٌت واأ�شاطرُي يف اأ�شل هذا العيد:
? الأ�سطورة الأوىل:

ومان يعتقدون اأنَّ )رومليو�س( ـ موؤ�ش�س )روما( ـ ر�شع من ذئبٍة؛  كان الرُّ
منت�شف  يف  بها  يحتفلون  كانوا  العالقة  لهذه  فتخليدا  ًة،  قوَّ فاأك�شبته 
م  الدَّ يغ�شل  ثمَّ  �شابَّني،  بدِمهما  وَيدَهنان  وعنزًة،  كلًبا  فيذَبحون  فباير؛ 
خان بقطعة جلٍد  ابان يلطِّ مه ال�شَّ باللَّنب، وي�شريون يف موِكٍب عظيٍم، يتقدَّ

�شوة اأنَّ ذلك ي�شفي من الُعقم. َمن يلوَنه، ويعتقد النِّ
ي�س  ة احتفلوا بـ»عيد احلب«؛ تكرمًيا لـ)القدِّ ومان النَّ�شرانيَّ وملَّا اعتنق الرُّ
ذلك،  �شبيل  يف  ا�شت�شهد  الَّذي  الم  وال�شَّ احلبِّ  اإىل  اعية  الدَّ فالنتني( 
اق  الع�شَّ �شفيَع  فالنتني(  ي�س  )القدِّ واعُتِب  اق«،  الع�شَّ بـ»عيد  ي  و�شمِّ

وراِعَيهم.
وكان من اعتقاداتهم الباطلة يف هذا العيد:

ثمَّ  الوَرق،  لفافاٍت �شغريٍة من  واج يف  الزَّ اأ�شماء فتياٍت يف �شنِّ  تكَتب  اأن 
ابُّ  ال�شَّ ذلك  كان  ها  حظُّ خرج  فمن  واج؛  الزَّ يف  يرغبون  �شباٌب  يختار 

االحتفال به؟!
فيقال:

بـ»عيد  واأبدلها  االإ�شالم،  اأبطلها  الَّتي  االأعياد  من  احلب«  »عيد  اإنَّ  1ــ 
ع لنا عيًدا بعد ذلك. الفطر« و»عيد االأ�شحى«؛ فلي�س الأحٍد اأن ي�شرِّ

ثم  الوثنيِّني،  ومان  بالرُّ ت�شبٌُّه  فيه  احلب«  بـ»عيد  االحتفال  اإنَّ  2ــ 
َه ِبَقْوٍم؛ َفُهَو ِمْنُهْم«. بالنَّ�شارى، وقد قال النبي ه: »َمْن َت�َسبَّ

ة  والباء(؛ فال حمبَّ اأ�شل )الوالء  ي�شقط  بـ»عيد احلب«  اإنَّ االحتفال  3ــ 
Kٱ ٻ ٻ ٻ  أل:  اهلل  قال  وقد  للفا�شق،  وال  للكافر،  مطلقًة 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
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مَياِن:  اْلإِ ه: »اأَْوَثُق ُعَرى  النبي  ]\¹[، وقال   Jڈ ڈ
اهلِل«.  ِف  َواْلُبْغ�ُس  اهلِل،  ِف  بُّ  َواحْلُ اهلِل،  ِف  َوامْلَُعاَداُة  اهلِل،  ِف  امَْلَُواَلُة 

]»ال�شحيحة« )998([
ة واملواالة  ة واملحبَّ ة :: »امل�شابهة ُتوِرث املودَّ قال �شيخ االإ�شالم ابن تيميَّ
اهر«.  الظَّ يف  امل�شابهة  توِرُث  الباطن  يف  ة  املحبَّ اأنَّ  كما  الباطن،  يف 

]»اقت�شاء ال�شراط امل�شتقيم« )488/1([
من  املحرمة؛  ال�شهوات  الأجل  النَّ�شارى  اأحياه  احلب«  »عيد  اإنَّ  4ــ 
من  واأكرث  نا،  الزِّ ـ  غالًبا  ـ  ماآلها  الَّتي  اجلن�شني،  بني  مة  املحرَّ العالقات 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  Kژ  أل:  اهلل  قال  وقد  هذا،  الأجل  به  يحتفل 
ەئ  Kەئ  أل:  وقال   ،]m\[  Jگ گ  ک  ک 

]151 :b\[ Jوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

? من اأهم �سعائرهم فيه:
رور. 1ــ اإظهار البهجة وال�شُّ

. كوالطة، تعبرًيا عن احلبِّ 2ــ تبادل الورود احلمراء، وقطع ال�شُّ
عند  احلبِّ  اإله  ــ  )كيوبيد(  �شورة  وفيها  التَّهنئة  بطاقات  توزيع  3ــ 

ومان  ــ، وهو طفٌل له جناحان يحمل قو�ًشا. الرُّ
4ــ اإقامة حفالٍت خمتلطٍة، فيها من املجون ال�شيء الكثري.

ة« مع بع�س التَّ�شرُّف[ عوة اخلرييَّ ]من »موقع موؤ�ش�شة الدَّ

اأو  جان،  يتزوَّ ثمَّ  االآخر،  خُلق  منهما  كلٌّ  يختب  عاٍم،  ة  ملدَّ خدمتها  يف 
يفرتقان)1(.

مف�ِشًدا  واعتبوه  االحتفال،  هذا  النَّ�شراين  ين  الدِّ رجاُل  يرت�ِس  ومل 
ومان  لالأخالق؛ فتمَّ اإبطاله يف اإيطاليا الَّتي ا�شتهرت به؛ الأنَّها مدينة الرُّ

�شة، ثمَّ �شارت معِقاًل من معاقل النَّ�شارى. املقدَّ
واختلفت روايات النَّ�شارى يف اإحياء االحتفال به؛ فتذكر بع�ُس امل�شادر 

اأنَّ االإجنليز احتفلوا به يف القرن اخلام�س ع�شر.
كُتٍب  بيع  انت�شر  امليالديَّني  ع�شر  والتَّا�شع  ع�شر،  الثَّامن  القرنني  ويف 
كتابة  وكيفيَّة  غراميَّة،  اأ�شعار  فيها  الفالنتني(  )كتاب  ى  ت�شمَّ �شغرية 

ة والعاطفيَّة. �شائل الغراميَّ الرَّ
? الأ�سطورٌة الثَّانيٌة:

فيه  مون  يقدِّ لوبركيليا(؛  بـ)عيد  يحتفلون  كانوا  ومان  الرُّ اأنَّ  يذكر 
االأوثان  هذه  اأنَّ  ويعتقدون  تعاىل،  اهلل  دون  من  ملعبوداتهم  القراِبني 

ئاب. وء، وحتمي مراعيهم من الذِّ حتميهم من ال�شُّ
االإمباطور  منع  امليالدي  الثَّالث  القرن  يف  ومان  الرُّ ر  تن�شَّ ا  فلمَّ
احلروب،  عن  ين�شغلوا  ال  حتَّى  واج  الزَّ من  جنوَده  الثَّاين(  )كلوديو�س 
به  فعلم  ا؛  �شرًّ اجلنود  ج  يزوِّ و�شار  هذا،  فالنتني(  ي�س  )القدِّ فرف�س 

االإمباطور ف�شجنه، ثم اأعدمه.
? الأ�سطورة الثَّالثة:

فاألزمه  النَّ�شرانيَّة،  اإىل  يدعو  كان  فالنتني(  )القدي�س  اأنَّ  يذكر 
اأبى؛  لكنه  وماين،  الرُّ الوثني  ين  بالدِّ الثَّاين(  )كلوديو�س  االإمباطور 
فاأعدمه يف  )14 فباير 270م( ليلة العيد الوثني الروماين )لوبركيليا(.

لذكرى  اإحياًء  لوبركيليا(؛  بـ)عيد  يحتفلون  النَّ�شارى  ومان  الرُّ فكان 
يف  اأو  ة،  النَّ�شرانيَّ �شبيل  يف  مات  الأنَّه  ا  اإمَّ فالنتني(،  ي�س  )القدِّ اإعدام 

�شبيل رعاية املحبِّني.
? �سبهة وجوابها:

ة  قد يقول من يحتفل بهذا العيد من امل�شلمني: اإنَّ االإ�شالم دعا اإىل املحبَّ
ة بني امل�شلمني فما املانع من  الم، و»عيد احلب« منا�شبة لن�شر املحبَّ وال�شَّ

املراأة  يخادن  الرجل  فرتى  االإ�شالمية؛  املجتمع  يف  الفكرة  هذه  انت�شرت  وقد   )1(
مدة، زعما منه اأنه يختب خلقها ليتزوجها، ويقعون بذلك يف احلرام، ورمبا يف 

الفاح�شة، ثم يفرتقان. ن�شاأل اهلل ال�شالمة.

123



: رِّ ? احذر اأن تكون مفتاًحا لل�سَّ
على  غريك  تعن  فال  قبلك؛  من  الدين  يوؤتى  اأن  ــ  االإ�شالم!  اأخا  ــ  احذر 
ه  نت�شبَّ ال  »وكما   :: تيمية  ابن  االإ�شالم  �شيخ  قال  واملنكرات،  البدع 
ُينَهى عن ذلك؛ فمن  ُيعان امل�شلُم بهم يف ذلك، بل  بهم يف االأعياد، فال 
اأهدى من  وَمن  دعوته،  اأعيادهم مل جتب  للعادة يف  دعوًة خمالفًة  �شنع 
امل�شلمني هديَّة يف هذه االأعياد خمالفة للعادة يف �شائر االأوقات غري هذا 
على  بها  ُي�شَتعان  ا  ممَّ الهديَّة  كانت  اإن  ا  خ�شو�شً ُته،  هديَّ تقبل  مل  العيد 
على  امل�شلمون  به  ي�شتعنُي  ما  امل�شلم  يبيع  وال  ذكرناه،  كما  بهم  التَّ�شبُّه 
اإعانًة  الأنَّ يف ذلك  ونحو ذلك؛  واللِّبا�س  عام  الطَّ العيد من  م�شابهتهم يف 

على املُنكر«. ]»اقت�شاء ال�شراط امل�شتقيم« )519/2، 520([
»عيد  بـ  بتهنئتهم  اأعيادهم  يف  ت�شاركهم  اأن  ــ  االإ�شالم!  اأخا  ــ  واحذر 
به  ة  املخت�شَّ الكفر  ب�شعائر  التَّهِنئة  ا  »واأمَّ  :: م  القيِّ ابن  قال  احلب«؛ 
مات، وهو  الكفر فهو من املحرَّ �َشِلم قائُله من  اإن  فاق، فهذا  فحراٌم باالتِّ
ليب، بل ذلك اأعظم عند اهلل، واأ�شدُّ مقًتا  ئه ب�ُشجوده لل�شَّ مبنزلة اأن يهنِّ
ف�س، وارِتكاب الَفْرج احلرام ونحوه«.  من التَّهِنئة ب�ُشرب اخلمر، وقتل النَّ

ة« )441/1، 442([ مَّ ]»اأحكام اأهل الذِّ
 بع�س فتاوى العلماء ف الحتفال بـ»عيد احلب«:

ائمة: فتوى اللَّجنة الدَّ
ائمة عن االحتفال بـ»عيد احلب« فاأجابت )فتوى رقم:  اللَّجنة الدَّ �شئلت 

:)21203
ة  االأمَّ �شلُف  اأجمع  ة، وعلى ذلك  نَّ وال�شُّ الكتاب  ريحة من  ال�شَّ االأدلَّة  دلَّت 
االأ�شحى،  وعيد  الفطر  عيد  هما  فقط؛  اثنان  االإ�شالم  يف  االأعياد  اأنَّ 
اأو  جماعٍة،  اأو   ، ب�شخ�سٍ متعلِّقًة  كانت  �شواٌء  االأعياد؛  من  عداهما  وما 
حَدٍث، اأو اأيِّ معًنى من املعاين فهي اأعياٌد مبتَدعٌة ال يجوز الأهل االإ�شالم 
الأنَّ  ب�شيٍء؛  عليها  االإعانة  وال  بها،  الفَرح  اإظهار  وال  اإقرارها،  وال  فعُلها، 
واإذا  نف�شه،  ظلم  فقد  اهلل  حدود  يتعدَّ  وَمن  اهلل،  حدود  ي  تعدِّ من  ذلك 
ار فهذا اإثٌم اإىل اإثٍم؛ الأنَّ  ان�شاف اإىل العيد املخرَتع كوُنه من اأعياد الكفَّ
يف ذلك ت�شبًُّها بهم ونوَع مواالٍة لهم، وقد نهى اهلل �شبحانه املوؤمنني عن 
اأنَّه  ه  بي  النَّ وثبت عن  العزيز،  كتابه  مواالتهم يف  وعن  بهم،  التَّ�شبُّه 
 ،)4031( اللِّبا�س  داود«  اأبي  ]»�شنن  ِمْنُهْم«  َفُهَو  ِبَقْوٍم  َه  َت�َسبَّ »َمْن  قال: 
من  الأنَّه  ذكر؛  ما  جن�س  من  هو  احلبِّ  وعيد   ،])50/2( اأحمد«  »م�شند 

اأن  االآخر  واليوم  باهلل  يوؤمن  مل�شلٍم  يحلُّ  النَّ�شرانيَّة، فال  ة  الوثنيَّ االأعياد 
ئ به، بل الواجب ترُكه واجتنابه ا�شتجابًة هلل  ه، اأو اأن يهنِّ يفعله، اأو اأن يقرَّ
اأ�شباب �شَخط اهلل وعقوبته، كما يحُرم على امل�شلم  ولر�شوله، وُبعًدا عن 
مة؛ باأيِّ �شيٍء من اأكٍل،  االإعانة على هذا العيد اأو غريه من االأعياد املحرَّ
ٍة، اأو مرا�َشَلٍة، اأو اإعالٍن اأو  اأو �شرٍب، اأو بيٍع، اأو �شراٍء، اأو �شناعٍة، اأو هديَّ
اهلل  ومع�شية  والعدوان  االإثم  على  التَّعاون  من  كلَّه  ذلك  الأنَّ  ذلك؛  غري 

Kەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  يقول:  ـ  وعال  جلَّ  ـ  واهلل  ور�شوله، 
 ،]a\[  J ی ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
اأحواله، ال �شَيما  ة يف جميع  نَّ بالكتاب وال�شُّ ويجب على امل�شلم االعت�شام 
الوقوع  من  حِذًرا  فِطًنا  يكون  اأن  وعليه   ، الف�شاد  وكرثة  الفنت  اأوقات  يف 
هلل  يرجون  ال  الَّذين  والفا�شقني  الِّني  وال�شَّ عليهم  املغ�شوب  �شالالت  يف 
تعاىل  اإىل اهلل  يلجاأ  اأن  امل�شلم  وعلى  راأ�ًشا،  باالإ�شالم  يرفعون  وال  وقاًرا، 
هو  اإالَّ  ت  مثبِّ وال  اهلل،  اإالَّ  هادي  ال  فاإنَّه  عليها؛  والثَّبات  هدايته  بطلب 

�شبحانه.
ٍد واآله و�شحبه و�شلَّم. نا حممَّ وباهلل التَّوفيق، و�شلَّى اهلل على نبيِّ

د بن �سالح العثيمني :: يخ الفقيه حممَّ  فتوى ال�سَّ
يخ : عن االحتفال بـ»عيد احلب« فاأجاب: �شئل ال�شَّ

االحتفال بعيد احلب ال يجوز لوجوه:
ريعة. الأوَّل: اأنَّه عيٌد بدعيٌّ ال اأ�شا�َس له يف ال�شَّ

الثَّاين: اأنَّه يدعو اإىل الِع�شق والغرام.
التَّافهة  االأمور  هذه  مبثل  القلب  ا�شتغال  اإىل  يدعو  اأنَّه  الثَّالث: 

لف ال�شالح ي. املخالفة لهدي ال�شَّ
فال يحلُّ اأن يحُدث يف هذا اليوم �شيٌء من �شعائر العيد؛ �شواٌء كان 
اأو غري ذلك، وعلى  التَّهادي،  اأو  اأو املالب�س،  امل�شارب،  اأو  املاآكل،  يف 

عًة يتَّبع كلَّ ناعٍق. امل�شلم اأن يكون عزيًزا بدينه، واأن ال يكون اإمَّ

وما  منها  ما ظهر  الفنت  كلِّ  من  امل�شلمني  يعيذ  اأن  تعاىل  اهلل  اأ�شاأل 
يه وتوفيقه. ]»جمموع الفتاوى« )199/16([ نا بتولِّ بطن، واأن يتوالَّ

اهلل  وا�شاأل  بدينك،  وا�شتم�شك  حذر،  على  ــ  االإ�شالم!  اأخا  ــ  فكن 
الثبات عليه.

واحلمد هلل رب العاملني.
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